Protokoll fra styremøte 01 2011 i HP seksjonen.
Sted og tid: onsdag den 16. februar 2011. Møtet startet klokken 17.00.
Tilstede: Knut Kåstad Nygard, Christer Bonde, Arne Kristian Boiesen, Ane
Pedersen, Øivind Rommen og Arne Hillestad.
Deres ref:

Vår ref: 355438v1

22.02.2011

SAKSLISTE
Sak 01/2011

Vedtak:

Sak 02/2011

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 5/2010
Følgende kommentarer kom inn. Sak 59-2010, Fri Flukt. Protokollen
rettes til 2 nr. pr år. I tillegg må alle delsakene tildeles eget
saksnummer.
Protokollen godkjennes med forandring i sak 59 og ny nummerering.
Arne gjør dette og sender styret den nye protokollen.
Orienteringssaker:
fra administrasjonen (Arne),
Arne gikk gjennom medlemslistene og HP/NLF økte med 10
medlemmer i 2010. Dette er bra for da er nedgangen de siste 4 årene
snudd.
fra fagsjefen (Arne),
Det er avgitt 2 disp vedr flyging i flomlys og flyging i måneskinn. FL
møte Narvik 23 februar, regleverksendringer samt ekstra I-seminar/Ikurs på Voss skal tas opp. Kommersiell flyging/kursing er også en
annen sak på agendaen som også inkluderer LTs klage på firmaet
Skysign. HG i Norge kampanjen som skulle avholdes 5 og 6 mars har
bare samlet 3 påmeldte. Et siste forsøk på å få flere skal gjøres før man
bestemmer om møtet skal holdes eller ikke. 1 ulykke så langt i år, i
Mexico, brist i ankel. Faglig ledermøtet på Gardermoen vil ha en bred
agenda også med besøk fra LT.

Vedtak:

fra leder HP/NLF (Knut),
Knut og Christer refererte fra de to siste styremøtene i NLF.
Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 03/2011

Årsberetningen 2010
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Vedtak:

Sak 04/2011

Vedtak:
Sak 05/2011

Vedtak:

Sak 06/2011

Årsberetningen ble gjennomgått og under sikkerhet ble det lagt til at
årstall på hendelsestabell manglet. Under rikssenter, Vågå, ble det rettet
en del setninger i forbindelse med Nordic Open. Under Økonomi
mangler begrunnelsen til årets resultat og sluttbemerkningen til Knut
manglet. Dette skal være klart til 29 feb.
Arne renskriver protokollen med nevnte rettinger og sender den til Knut
som legger til sluttbemerkningen og sender den til NLF når den er klar.
Regnskap 2010
Arne delte ut regnskapet og redegjorde for grunnen til så stort
overskudd. Hovedgrunnene til det er at KKHG ikke bruket noe særlig
av tildelt sum da de ikke deltok internasjonalt i fjor. Årmøtet/ledermøtet
ble aldri avholdt og ingen penger ble brukt her. Utdanning gikk mye
bedre enn forventet grunnet ekstra PG kurs i regi av seksjonen.
Overskudd blir ca Kr. 150000.
Styret godkjente regnskapet og vil legge det frem for årsmøtet.
Budsjett 2011, langtidsbudsjett 2011-2014
Langtidsbudsjettet ble diskutert og styret brukte en del tid på å bli enige
om hvordan dette skulle se ut. Etter en del arbeide ble en grovskisse lagt
frem.
Knut går gjennom grovskissen og kvalitetssikrer denne. Deretter sendes
denne til NLF for å tas med til årsmøtet.
Årsmøte 2 april
1. Forslag til medlemskontigent for 2012 og 2013
2.1 For 2012 foreslås følgende økning:
- Seniormedlem: kr 15,00
- Ungdomsmedlem: kr 5,00
- Juniormedlem: kr 10,00
2.2 For 2013 foreslås følgende økning:
- Seniormedlem: kr 20,00
- Ungdomsmedlem: kr 5,00
- Juniormedlem: kr 15,00

Vedtak:

Kontingentjusteringen ble vedtatt av styret og legges frem på årsmøtet.

Sak 07/2011

Kandidater til valgkomite for tingperioden 2011-2013
Styret foreslo kandidater til dette men siden ikke alle har svart vil ikke
navnene komme i protokollen før alt er bekreftet.
Styret jobber for å få saken avklart så snart som mulig.

Vedtak:
Sak 08/2011
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Faglig ledermøte 3 april
Arne innformerte.
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Vedtak:

Ingen vedtak i denne sak.

Sak 09/2011

Rikssenteret, bemanning, åpningstider 2011, Jetta grunneiarlag, etc
Styret tar på seg oppgaven om driften av Rikssenteret i 2011 sesongen.
Styret jobber med bemanning og åpningstider. Krav fra Jetta
Grunneierlag ble diskutert og det er laget et svar.
Arne sender mail til Jette Grunneierlag for å få bekreftet noen
opplysninger. Arne Kristian og Arne tar om nødvendig et møte med
Grunneierlaget i Vågå. Styret arbeider videre med bemanning og
kalender for rikssenteret.

Vedtak:

Sak 10/2011
Vedtak:

Kalender 2011.
Kalender er ikke ferdig og det ble derfor ikke noen vedtak i denne sak.

Sak 11/2011

Konkurranser 2011
Seksjonen har ikke fått inn liste fra KKene ennå.
Ingen vedtak i denne sak.

Vedtak:
Sak 12/2011
Vedtak:
Sak 13/2011
Vedtak:
Sak 14/2011

Vedtak:
Sak 15/2011
Vedtak:

CIVL møte febr.
Øyvind og Knut møter i Sveits.
Ingen vedtak i denne sak.
EHPU møte febr.
Arne møter på vegne av HP/NLF.
Ingen vedtak i denne sak.
Kandidater til ungdomsutvalget
Arne jobber med 2 aktuelle kandidater som er forespurt. Svar ventes
med det første.
Ingen vedtak i denne sak.
Eventuelt (SMHI kr 4000)
Forespørsel fra Seil om å dele utgiftene til SMHI.
Styret vil ikke bevilge penger til dette men overlater dette til KKer og
piloter å abonnere om de ønsker SMHI informasjon.

Neste styremøte avholdes på Gardermoen fredag 1 april, dagen før årsmøte i seksjonen kl
19.00
Styremøtet ble avsluttet klokken 21.30. Referent Arne H Hillestad.
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